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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny formalnej 
 

konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-076/21 
 

L.p. 
Numer wniosku  

o dofinansowanie 
Tytuł projektu 

1 RPLD.01.02.01-10-0001/21 Utworzenie Centrum  Badawczo-Rozwojowego w Fortuna Sp. z o.o. 

2 
RPLD.01.02.01-10-0002/21 Opracowanie innowacyjnych kompozytowych wypełniaczy rezonansowych oraz rodziny biokompozytów 

tekstylnych na potrzeby laminacji produktów własnych 

3 RPLD.01.02.01-10-0003/21 Zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej firmy Vimax Małgorzata Rogiewicz 

4 
RPLD.01.02.01-10-0004/21 Wyposażenie laboratorium do realizacji prac B+R z zakresu opracowywania innowacyjnych produktów 

nawozowych 

5 RPLD.01.02.01-10-0005/21 Inwestycje w infrastrukturę Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy OKB 

6 
RPLD.01.02.01-10-0006/21 Inwestycje w badania nad opracowaniem innowacyjnego wysokowydajnego i taniego panelu do genotypowania 

w celu identyfikowania krążących wariantów SARS-CoV-2 

7 
RPLD.01.02.01-10-0007/21 Rozbudowa i zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratorium B+R w celu podniesienia konkurencyjności 

firmy 

8 
RPLD.01.02.01-10-0008/21  Zakup infrastruktury badawczej służącej komercjalizacji badań nad nowatorskimi metodami profilaktycznymi 

oraz terapeutycznymi negatywnych skutków w przebiegu chorób cywilizacyjnych 

9 RPLD.01.02.01-10-0009/21 Rozbudowa zaplecza badawczo – rozwojowego firmy 

10 
RPLD.01.02.01-10-0010/21 Komercjalizacja  badań nad właściwością   oraz  ocena przydatności do zamierzonego zastosowania drewna 

inżynierskiego wytwarzanego techniką sklejenia na długość i grubość elementów kawałkowych poprodukcyjnych 

11 
RPLD.01.02.01-10-0012/21 Stworzenie laboratorium włókienniczego do wytwarzania innowacyjnych surowców tekstylnych przy 

wykorzystaniu przędz rdzeniowych 

12 RPLD.01.02.01-10-0013/21 Rozbudowa infrastruktury B+R w przedsiębiorstwie Bromex Poland 

13 
RPLD.01.02.01-10-0014/21 Zakup wyposażenia laboratoryjnego do prowadzenia prac B+R oraz rozpoczęcie prac B+R w zakresie 

opracowania zbilansowanych gotowych posiłków w formie instant 



 

 
   

14 
RPLD.01.02.01-10-0015/21 Stworzenie infrastruktury badawczo rozwojowej celem opracowania technologii oczyszczania ścieków 

przemysłu włókienniczego 

15 RPLD.01.02.01-10-0016/21 Zakup infrastruktury B+ R w firmie RS Pharm  

16 RPLD.01.02.01-10-0018/21 Unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej II 

17 RPLD.01.02.01-10-0019/21 Rozwój laboratorium dla podniesienia potencjału innowacyjnego  

18 
RPLD.01.02.01-10-0020/21 „Funkcjonalny Przedmiot Artystyczny” – badanie i tworzenie unikatowych produktów łączących design i sztuki 

wizualne w oparciu o naturalne i ekologiczne surowce. Łączenie w sposób innowacyjny materiałów. Rozwój i 
rozszerzenie działalności w kierunku wzornictwa 

19 
RPLD.01.02.01-10-0021/21 Wytworzenie infrastruktury badawczo- rozwojowej w spółce jako kluczowy element zwiększenia  aktywności 

innowacyjnej 
 
 

 
 
 
 
 
  


